
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupena Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

č. snilouyy: 227/00066001/2019

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné

a

2 B Services s.r.o.

se sídlem: Sadová 1326, 280 02, Kolín
IČO: 02718545

DIČ: CZ02718545

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222716

jejímž jménem jedná Denisa Bílá, jednatelka

č. smlouvy: 2019/01

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen ,,Smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

dodatek č. l ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen ,,Dodatek")

Článek l.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. l. 2019 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen ,,Smlouva")
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem ,,Úklid kancelářských prostor
včetně dodávky hygienických potřeb" (dále jen ,,Veřejná zakázka").

Článek 2.

Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že předlněteln plnění tohoto Dodatku je oprava článku
5. Termíny plnění a to následovně:

5.1Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech:

-od1.2.2019 do 31.1.2020

2.2 Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že předlněteln plnění tohoto Dodatku je oprava článku
7. Platební podmínky a to následovně:

l



7. 3. Cena za Služby dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována vždy měsíčně, po provedené
práci. Přílohou faktury bude seznam provedeného úklidu a seznam dodané hygieny potvrzený
objednatelem.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru sniluv, které provede Objednatel.
Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru sniluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podlnílikách účinnosti některých sniluv a o registru sniluv (zákon
o registru sniluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Ostatní ujednání Snilouvy zůstávají beze změny.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (S) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy
a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

3.4. Sniluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich
vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne V Kolíně dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 2 B Services s.r.o
kraje, příspěvková organizace Denisa Bílá
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA jednatelka

ředitel
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